
Vi tenner lys 
(Tekst/mel.: Knut A. Olsen) 

  D                   Em             A7                   D                                Em           A7                              D 

Det faller høstløv uten store ord, som brytes ned og blir til fruktbar jord. 
                            Em                 A7                                    F#m – Hm7                  E7                                                     Asus4 – A7         

Den første frostnatt kom med snø og slut, den siste roseknopp sprang aldri ut. 
 D                      Asus4           A7                         F#m – Hm7           Asus4     A7                                            D6 

Novembernatt - naturen sovner inn og alle frø er spredd med høstlig vind. 
                        Em              A7                          F#m – Hm7                    E7                                                          Asus4 - A7 

Et ekorn flyr for livet med sin fangst, til sitt depot og gjemmer der sin angst. 
                D                     Em            A7                                      D 

Ref.: Vi tenner lys og gjemmer oss bak slør, 
                            Asus4     A7                                    D 

              det brenner ned i rommet bak vår dør. 
                              C              F#7                              Hm7 

         Et år er gått og vi blir fler og fler, 
                                   E7                                                  Asus4 – A7 

         som rolig kommenterer alt som skjer. 
 
 
Når lille Ole syns at han er størst, med spann og spade sloss med hevet røst. 
Han bygger mur - i mellom øst og vest, han vil at Per skal se at han er best. 
Det bygges mange slott av tørket sand, som alle viskes ut av tidevann. 
En drøm ble brutt i sandkassen til Per, hans egen bror står bare der og ler. 
 
Snart faller snø! Snart er det vår! 
 
Ref.: nr.2: Vi tenner lys og åpner hver vår dør! 
                 Vi tenner lys og brenner alle slør! 
                  Snart faller snø og gjemmer triste spor, 
                  snart er det vår, da høstens frukter gror. 

 
        Snart faller snø! Snart er det vår! 

                  Vi tenner lys! 
 
 
 

Historikk: «Vi tenner lys». Ferdigskrevet 14. Februar 1985. Visebok 1985-KAOS forlag, - ISBN 
82-7360-006-8. Utgitt på KAOS forlag, - KOLP/KOCD/KOMC 1988, «Knutta fra spøk te` alvor» 
 - Vi lever i en del av verden med mange goder og muligheter for et medmenneskelig liv med 
Stress og statusjag gjør oss til egoister, vi gjemmer oss for hverandre og har lett for å 
glemme samholdet i hverdagen. La oss begynne å snakke med hverandre og ikke om hverandre.        


